
 

AJUNTAMENT D’AIGUAMÚRCIA 

 

 

EDICTE  

  

  

De conformitat amb el que estableix l’article 229 del ROF, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de 

Novembre, es fa públic que, per aquesta Alcaldia, s’ha convocat a l’Ajuntament en Ple a sessió ORDINÀRIA 

pública a celebrar el proper dia 11 d’abril de 2022, a les 19:00  hores per tractar el següent:  

 

ORDRE DEL DIA 
 
SECRETARIA 
 
1. Estudi i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (Ple ordinari 14-2- 
2022) 
 
2. Donar compte de les trameses a la Secretaria General de Financiación 
Autonómica y Local 
 
 
ALCALDIA 
 
 
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 25 al núm. 97 de 
2022 
 
4. Dació de compte de l'informe de morositat anual de l'exercici 2021 
 
5. Estudi i aprovació, si escau, del Pla anual de control financer per l'exercici 
2022 
 
6. Dació de compte del decret de l'alcaldia núm. 94 de 1/4/2022 d'aprovació de 
la liquidació de l'exercici 2021 
 
7. Dació de compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment de l'objectiu 
d' estabilitat, regla de la despesa i límit del deute amb motiu de l'aprovació de la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2021. 
 
 
 
ÀREA POLÍTICA 



 
8. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal 
reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 
 
9. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal 
reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa 
urbana 
 
10. Estudi i aprovació, si escau, de l'actualització del conveni de delegació amb 
BASE Gestió d'Ingressos de facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació d'ingressos 
 
11. Estudi i ratificació, si escau, de l'aprovació del conveni de col·laboració amb 
el Consell Comarcal de l'Alt Camp per a la prestació del servei de recollida i 
acollida d'animals domèstics domèstics 
 
12. Estudi i aprovació, si escau, del nou conveni regulador de la delegació de 
facultats en matèria de recaptació de quotes de conservació a subscriure entre 
l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, l’Entitat Urbanística de Conservació Mas d’en 
Parés i la Diputació de Tarragona. 
 
13. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de pressupost 1/2022 de 
suplement de crèdit i de crèdit extraordinari 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
14. Precs i preguntes 
 
 
 
L’Alcalde 
Oscar Sendra 
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